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Inleiding
Voor u ligt de handleiding voor leerkrachten behorend bij het lesprogramma KIEM –
Creativiteit Ontdekken, kortweg Kiem. Een lesprogramma waarin creatief denken voor
kinderen in de leeftijd van 10 jaar en ouder wordt aangeboden. Een bijzondere reis die u
samen met uw leerlingen gaat maken.
Een handleiding voor Creatief Denken?
Een handleiding voor een lesprogramma m.b.t. creatief denken heeft iets paradoxaals.
Creatief denken laat zich namelijk niet zo makkelijk in een keurslijf dwingen als
misschien gewend bent bij vakken als taal, rekenen of geschiedenis; het is moeilijk in één
universeel geldende structuur te vangen. Creatief denken zoekt namelijk graag naar
meerdere mogelijkheden, die ieder op hun eigen, unieke manier een bruikbare oplossing
bieden.
Toch biedt deze handleiding een richtlijn die u min of meer stap voor stap door de lesstof
en de opdrachten heen loodst. Als u wat onzeker bent in het land van creatief denken, of
de tijd mist om lessen voor te bereiden, dan biedt dit zeker een houvast. Voor de
leerkracht die al thuis is in de creatieve navigatie-kunst zijn er legio mogelijkheden om
zelf verder inhoud en vorm aan de lessen te geven.
Wat is Kiem?
Het lesprogramma is vernoemd naar het gelijknamige eiland Kiem. Kiem is een imaginair
land, een verbeeldingswereld. De kinderen reizen samen met u naar Kiem en maken net
als tijdens een ‘echte’ reis allerlei dingen mee, ontmoeten nieuwe vrienden en bezoeken
bezienswaardigheden. Alle ervaringen die het eiland te bieden heeft slaan een brug naar
creatief denken en doen. Dit is vanzelfsprekend omdat creatief denken en doen een
centrale rol spelen in het dagelijks leven van de Kiembewoners. Je reist naar Kiem omdat
je ervoor kíést om met creatief denken aan de slag te gaan.
De kracht van het Kiem concept is dat het een spiegel is van de alledaagse wereld. Je gaat
er naartoe, op reis. Het is blijkbaar ergens. En ondanks alle wonderlijkheden van het
eiland lijkt het net echt.
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Over creatief denken
Veel leerkrachten vragen bij een eerste kennismaking met Kiem om wat meer uitleg over
creatief denken. Daarom vindt u hier een korte achtergrond over de ontwikkeling van het
creatieve denken als discipline en wat creatief denken op Kiem betekent.
Een klein stukje historie
Creatief denken heeft altijd bestaan. Het is wat mensen in staat stelt vooruit te komen in
hun ontwikkeling. Denk alleen maar aan de ontdekking van het maken van vuur en
pijlpunten of aan grote uitvinders als Da Vinci en Watt. Maar vergeet bijvoorbeeld ook de
revolutionaire stofzuigers van Dyson niet. Observeer het gedrag van de kinderen in uw
klas en merk dat creativiteit alom is.
Creativiteit heeft ook een donkere kant. Het heeft ons bijvoorbeeld in staat gesteld om
oorlogstuig te maken en – helaas – ook te gebruiken. Het mag duidelijk zijn dat Kiem zich
richt op de positieve, constructieve kant van creatief denken. Daar mag natuurlijk best een
‘naar’ probleem bij gehaald worden om op te lossen met creatieve denkkracht.
De term creatieve intelligentie kwam in zwang nadat de Amerikaanse psycholoog Howard
Gardner zijn werk over meervoudige intelligenties publiceerde in de jaren 70 en 80 van de
vorige eeuw. Hierin stelt Gardner vast dat er verschillende soorten intelligentie zijn. Ook
voert hij argumenten aan waarom kinderen in het onderwijs falen omdat daarin te veel
nadruk wordt gelegd op de talige en logische intelligenties, zonder die overigens weg te
wuiven als minder belangrijk. Het concept meervoudige intelligenties is de laatste tijd
weer erg populair, mede in alle discussies over de kwaliteit van het onderwijs.
De creatieve intelligentie loopt door de intelligenties die Howard benoemt heen. Creatieve
intelligentie stelt ons in staat om telkens nieuwe ideeën en inzichten te formuleren en daar
een werkbaar resultaat bij te plaatsen. Sternberg, een Amerikaanse vakgenoot van
Gardner, definieert creatieve intelligentie als “het vermogen om met nieuwe ideeën te
komen en verder te gaan dan bestaande vaststaande gegevens”. Een definitie die nog
steeds in allerlei varianten gehanteerd wordt.
De Oxford psycholoog Edward de Bono is een van de meest bekende personen op het
vlak van creatief denken. Hij kwam met het begrip lateraal denken als kern van creatief
denken; het vermogen zijsprongen te maken in onze gedachtenstroom om zo op nieuwe
inzichten te komen. Hij leverde een onschatbare bijdrage aan het ontwikkelen en
propageren van creatief denken. Zijn speciaal voor kinderen ontwikkelde programma
CORT wordt nog steeds op veel scholen in vele landen gebruikt. De School voor van de
Toekomst in Den Bosch gebruikt veel van de Bono’s uitgangspunten – o.m. de Zes
Denkende Hoeden en lateraal denken - in het onderwijs.
Ook vermeldingswaardig is het door Arthur Koestler geschreven boek ‘The Act of
Creation’ een gedegen uiteenzetting over wat algemeen als een van de kernprincipes van
het creatief denken wordt beschouwd: de bi-sociatie, ‘samen-koppeling’. Het door
Koestler geïntroduceerde begrip staat voor het samenbrengen vaak totaal verschillende
contexten waarna er het beroemde Eureka! klinkt. De kroon en het bad van Archimedes is
daar een legendarisch voorbeeld van. Koestler legt in een gedetailleerde analyse met veel
voorbeelden uit hoe grote werken in kunst, wetenschap en ook humor zijn terug te voeren
op bi-sociatie.
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Tot slot vermelden we hier nog de Amerikaanse, aan Harvard verbonden psychologe
Therese Amabile. Zij heeft o.m. baan doorbrekend werk verricht op het gebied van de rol
die de sociale omgeving speelt bij het ontwikkelen van creativiteit. Ze geldt als een
autoriteit op het gebied van de ‘creatieve organisatie’. Zij plaatst drie pijlers onder het
begrip creatief denken, t.w. verbeelding, vakmanschap en toewijding. Dit benadrukt dat
het krijgen van nieuwe ideeën alleen niet voldoende is. Vakmanschap, toewijding en
volharding zijn cruciaal in het realiseren van tastbare, blijvende resultaten; een idee alleen
is niet genoeg.
Er is veel onderzoek gedaan naar de aard, toepassing en toegevoegde waarde van creatief
denken. Met gemak vind u op internet of in de boekhandel bergen informatie over dit
onderwerp. Ook vindt u verwijzingen naar relevante literatuur achterin deze handleiding.
Er zijn vandaag de dag veel organisaties die gespecialiseerd zijn in het leveren van
diensten op het gebied van creativiteit en de toepassing daarvan. Met name voor het
bedrijfsleven, waar creatief denken steeds meer tot de dagelijkse praktijk behoort, maar
ook voor het onderwijs.
Het Belgische, door de professoren Roger de Bruyn en Prosper Vanosmael opgerichte
COCD (Centrum Voor Ontwikkeling van Creatief Denken – www.cocd.org) is al meer
dan 30 jaar actief om creatief denken op de kaart te zetten in het Nederlandse taalgebied.
Meer en meer mensen volgen de trainingen die het COCD aanbiedt en zijn actief in o.m.
door het COCD geïnitieerde projecten rond het ontwikkelen en toepassen van creatief
denken.
Na deze korte historische uiteenzetting komen we bij wat Kiem onder creatief denken
verstaat.
Creatief denken op Kiem
Op Kiem verstaan we onder creatief denken het vermogen om buiten de bestaande en
beproefde denkpaden te gaan. Daar wachten ons nieuwe wegen om op een verfrissende
wijze tegen vraagstukken aan te kijken of kansen te vinden. Omdat een idee alleen niet
voldoende is, leren kinderen op Kiem dat een écht goed idee ook daadwerkelijk bijdraagt
aan de oplossing van een vraagstuk; ‘oplossingsvriendelijk’ is. Een goed idee laat sporen
na.
Op Kiem betekent creatief denken ook voor jezelf willen en durven denken. Dat wordt
kinderen moeilijk gemaakt. Immers de hoeveelheid prikkels die kinderen dagelijks
bereiken is zo overdonderend groot dat er weinig ruimte en tijd overblijft om eens de rust
te vinden om op eigen houtje na te denken of te experimenteren met ‘kleine’ vondsten.
Naast het broodnodige schoolwerk wordt de aandacht van kinderen gevraagd voor
verenigingen, sport, computeren, telefoneren. Kinderen dreigen zo permanent afgeleid te
worden. Sociaal-emotionele vaardigheden bieden o.m. handvatten om binnen deze wirwar een eigen plek te veroveren. Creatief denken draagt hier ook een steen aan bij. Kiem
focust op creatief denken.
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Toegevoegde waarde
Creatief denken voegt toe door (1) het lerend vermogen van kinderen te vergroten, nl.
door het aanreiken van vaardigheden, technieken en gedragsmodellen om doelgericht en
versneld problemen te lijf te gaan en kansen te zoeken. En (2) door middel van autonoom
denken en experimenteren een positief zelfbeeld te geven; “Dat heb ik – dat hebben wij –
zelf bedacht!”
Dat maakt creatief denken tot een belangrijk stuk bagage om later op de middelbare
school en vervolgopleiding, in privé en werk optimaal te presteren en – het mag gezegd
worden – domweg gelukkig te zijn. Wat meteen laat zien waarom creatief denken zo
belangrijk is. En niet alleen voor grote mensen.
Onder het kopje leerdoelen vindt u nog een aantal argumenten waarom creatief denken
toegevoegde waarde heeft voor de leerling.
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Over het Kiem lesprogramma
Opbouw
De reis naar en over Kiem bestaat uit een aantal lesmodules. Iedere module geeft
voldoende stof om – afhankelijk van de betreffende module – 2 of 4 weken, wekelijks 1,5
à 2 uur mee aan het werk te zijn. Kiem leent zich om na een klassikale bespreking en
gezamenlijke oefening zelfstandig aan de slag te gaan. Kinderen met een bijzonder
creatief talent zouden zelfs geheel zelfstandig naar Kiem kunnen afreizen. U als
leerkracht beoordeelt waar en op wie dit van toepassing is.
Iedere lesmodule heeft een zwaartepunt en concentreert zich rond een kernonderwerp
binnen het veld van creatief denken. Deze kernzaken zijn: creatief waarnemen, flexibel
associëren, analogieën herkennen en gebruiken, verbeeldingskracht, geheugen,
experimenteren, ambitie en uitstel van oordeel. Dit zijn de belangrijkste vaardigheden en
attitudes voor de creatieve denker.
Na afloop van de reis over Kiem hebben de leerlingen een complete basistraining in
creatief denken achter de rug. Een heel inspirerende en leerzame ervaring waarvan zij
nadien veel profijt zullen hebben op school en daarbuiten.
Lesmateriaal
Het lesmateriaal bestaat uit 4 hoofdzaken:
•
•
•

•

Reisfolders: dit zijn fantasierijk vormgeven folders, brochures en posters die het
eiland Kiem tot leven wekken en uitdagen tot creatief denken en doen.
Werkboek: met opdrachten, extra leerstof en nog meer prikkelende informatie over
Kiem in de vorm van dagboek fragmenten, e-mail berichten e.d.
Landkaart: Een land zonder kaart bestaat niet, dus vanzelfsprekend is er ook een
landkaart die als symbool in de klas of thuis aan de muur de wereld van Kiem telkens
weer tot leven wekt.
Deze handleiding

Ook is er een wandplaat van Kiem beschikbaar en diverse andere ondersteunende
materialen waaronder kaarten met associatie-afbeeldingen.
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Leerdoelen
Hieronder vindt u een korte samenvatting van de leerdoelen van het creatieve denken op
Kiem, die in één zin kunnen worden samengevat in: Creatief denken stelt leerlingen in
staat om tot eigen en oorspronkelijke ideeën te komen en die te realiseren.
Creatief waarnemen: Stelt leerlingen in staat om – in de volksmond – verder te kijken dan
hun neus lang is. Dingen zijn niet altijd wat ze lijken te zijn of zijn méér dan we op het
eerste gezicht waarnemen. De basis van creatief denken is ‘open staan voor de omgeving’
en bereid zijn tot ‘verwondering’. Creatief waarnemen geeft de leerling handvatten om
problemen op meerdere manieren te benaderen. Dat voorkomt frustratie, kinderen geven
minder snel op.
Flexibel associëren: Stelt leerlingen in staat om snel een bestaand denkpatroon te
doorbreken en te verlaten. Juist het vastlopen op een vraagstuk is demotiverend voor het
kind en het leerproces. Door weg te gaan van het probleem d.m.v. vrije associaties
ontstaan nieuwe inzichten die a-ha momenten opleveren.
Analogieën leggen, vinden en gebruiken: Stelt de leerling in staat om verschillende
contexten te combineren,en op die manier met nieuwe vondsten te komen. Bij het zoeken
naar analogieën met andere domeinen – b.v. met de natuur of met techniek – krijgt de
leerling inspiratie om òf een probleem op te lossen òf een nieuwe kans te zien en te
ontwikkelen. Nauw verwant hieraan is de eerder genoemde bi-sociatie.
Verbeeldingskracht: Naast voorstellingsvermogen - iets kunnen waarnemen dat er niet is staat verbeeldingskracht. Dat is het vermogen om bestaande informatie te transformeren
zodat er iets anders, iets nieuws ontstaat. Het stelt leerlingen bijvoorbeeld in staat doelen,
wensen, zaken en ideeën vorm te geven en bijna tastbaar voor de geest te halen. Het
bevordert o.m. resultaatgericht werken en vasthoudendheid.
Experimenteren: Stelt leerlingen in staat om snel (geheugenexperiment) ideeën op waarde
te schatten (selectie), de haalbaarheid te toetsen en te verbeteren (aanpassingsvermogen).
Daarnaast wakkert het experiment de exploratiedrift aan; nieuwsgierigheid en durf.
Ambitie: Stelt leerlingen in staat minder snel op te geven, maar ook om verder te zoeken
als de indruk bestaat dat men al ‘klaar is’. De ideeën die wij dagelijks krijgen ontstaan uit
ons vaste, bestaande referentiekader. Daarom lijken onze ideeën meestal op de ideeën die
we gisteren al hadden maar met een andere smaak. Echte doorbraak-ideeën liggen daar
weer achter. Ambitie verhoogt a.h.w. vanzelf zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de
output van het creatieve denkproces.
Uitstel van oordeel: Kinderen staan vaak – helaas – snel met hun oordeel klaar. Dat leren
ze niet alleen van volwassenen, maar zit ook in de menselijke natuur. Onder druk van een
groep (peer-gedrag) wordt dit gedrag alleen maar versterkt. Uitstel van oordeel is een
houding die kinderen in staat stelt ideeën te verkennen zonder bloot te staan aan
kortzichtige en soms nodeloos krenkende kritiek.
De in de marge getoonde iconen vindt u terug bij de diverse oefeningen en opdrachten die
in deze handleiding besproken worden. Zij geven aan welke vaardigheden en
gedragsaspecten centraal staan – of gezet kunnen worden - in de oefening. U zult merken
dat in de oefeningen meerdere aspecten van creatief denken naar voren worden gebracht.
De iconen geven aan waar de nadruk op wordt gelegd.
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De rol van de docent
Als docent bent u in de rol van reiziger én gids onderweg naar en op Kiem. In uw rol als
reiziger ontdekt u samen met de kinderen creativiteit, telkens opnieuw want geen resultaat
is hetzelfde. Als gids helpt u de kinderen wegwijs worden op het eiland en schept u de
kaders waarbinnen de kinderen hun creativiteit ontdekken en ontplooien. Maar laat u
vooral door de kinderen verrassen en wees niet bang af en toe het roer over te geven aan
een jonge gids.
Deze handleiding geeft ook richtlijnen het verloop van de lessen. Vergeet u echter niet dat
Kiem over creativiteit gaat en creativiteit is niet ‘geleid worden’ maar ‘zelf ontdekken’.
Het is zeker aan te raden om eerst zelf eens naar Kiem af te reizen. Doe dit door naast
deze handleiding en lesmateriaal eens een greep te doen in de literatuur die over creatief
denken beschikbaar is. Er is veel. De literatuurlijst achter in deze handleiding helpt u bij
het vinden van boeken die uzelf relatief snel de basiskennis geven. Daarna is het een
kwestie van walk-the-talk, creatief denken en doen wordt het best gestimuleerd door het
goede voorbeeld te geven. En als het tussen u en creatief denken klikt dan hebben niet
alleen de kinderen daar profijt van, maar ook u.
Werkvormen
Er zijn legio mogelijkheden om met creatief denken aan de slag te gaan. De creativiteit
van kinderen kan op allerlei manieren naar buiten komen en zich vertalen in een tastbaar
resultaat of een leerzame ervaring. Denk weer aan de meervoudige intelligenties die
Gardner formuleerde. Houd rekening met de diversiteit aan voorkeuren binnen uw groep
leerlingen; tekenen, dans, toneel, natuur, etc.
Besef ook dat creativiteit van twee kanten kan komen. Zo onderscheiden we bijvoorbeeld
visie-creativiteit en vorm-creativiteit. Waar bij visie-creativiteit het – creatieve – denken
de motor is van de creatie, is dat bij vorm-creativiteit de schepping zelf. De interactie
tussen beiden zien we terug bij veel kunstenaars die tijdens het creatie-proces (de handen)
telkens wisselen tussen intuïtie (het hart) en reflectie (het hoofd) in één vloeiend proces.
Tijdens het werken met kinderen kunt u dit vertalen naar spontaniteit (‘het’ laten
gebeuren, intuïtie, loslaten en vertrouwen) aan de ene kant en een meer analytische
benadering (bedenken en reflecteren, sturen en doelgericht zijn) aan de andere.
Werkboek
Bij het lesmateriaal hoort een werkboek voor de leerling. Bij alle tussenstops op het eiland
worden opdrachten aangeboden om het creatieve denken te oefenen en toe te passen.
Hierbij worden diverse werkvormen voorgesteld. Dat varieert van een schrijfoefening die
individueel wordt uitgevoerd tot bijvoorbeeld een groepsopdracht buiten de deur.
Natuurlijk bent u vrij om daar op uw eigen wijze mee om te gaan. Uw kennis en ervaring
als docent in het bedenken en kiezen van geschikte werkvormen voor de groep waar u
voor staat kan allerlei aspecten aan het Kiemprogramma toevoegen. Doe dat ook. Daar
wordt Kiem alleen maar beter van.
Warming-ups en teasers
Om vrij te kunnen denken is het soms nodig om de hersenen los te maken van zaken die
onze aandacht net gevraagd hebben; waar ons hoofd van vol is. Niets is dan beter om even
fysiek actief te zijn. Dat geldt voor volwassenen én voor kinderen. Een korte fysieke
warming-up tussen de lessen of opdrachten door doet wonderen voor het lerend vermogen
en een open geest. U kent vast een aantal van deze ‘tussendoortjes’. Gebruik ze voor u de
les begint en tussendoor als u merkt dat de groep mentaal vastloopt.
Inspiratie kunt u bijvoorbeeld vinden in boeken van Arie Maat (Het geheim van de smid
e.a). Wissel ook eens van gedachten met de docent lichamelijke opvoeding.
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Toetsing
Creatieve output toetsen lijkt op het eerste gezicht lastig en moeilijk in termen van
discrete metingen. Waar veel leerinhoud gemeten kan worden omdat er ‘maar één juist
antwoord is’, is dit bij creatief denken juist niet het geval. Creatief denken moedigt juist
de mogelijkheid van meerdere antwoorden aan (hoeveel uitkomsten ziet u voor de som 1
+ 1 = ?). En het toetsen daarvan is voor een deel subjectief. Denk maar aan werkvormen
als tekenen, drama of stellen.
Het is dan ook van belang dat u als docent vertrouwd bent met creatief denken, zodat u
kunt beoordelen welke creatieve vaardigheden en attitudes zich het best ontwikkelen en
hoe die door de leerlingen worden gebruikt om tot resultaat te komen.
Criteria waar u op moet letten zijn patroon doorbreken (is het ‘anders’?), thematische
integratie (relevante toepassing) en fantasierijkheid. Maar ook keuzes durven maken,
experimenteren en realiseren.
Komt de leerling met werkelijk nieuwe, originele voorstellen? Belangrijk is ook om vast
te stellen of het ideeën zijn die iets toevoegen, waar je daadwerkelijk wat mee kunt. Dus
geen l’art pour l’art. Laat de leerling ook zien dat hij of zij het doorzettingsvermogen heeft
om een idee uit te werken tot een werkbaar resultaat?; een idee alleen is niet genoeg.
En uiteindelijk, geeft het idee de toeschouwers een verrast gevoel, enthousiasme? Als u
deze richtingen op uw kompas houdt kunt u prima beoordelen hoe het met de creatieve
capaciteiten van uw leerling gesteld is.
Meervoudige intelligenties
Eerder bespraken we al dat in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw Howard Gardner
onderzoek heeft gedaan naar intelligentie. Hij stelde vast dat intelligentie tot die tijd
vrijwel uitsluitend werd gemeten door te kijken naar linguïstische- en logische
intelligentie. Zijn onderzoek leverde een model op waarin naast deze twee ook inter- en
intrapersoonlijke intelligentie, muzikale, bewegings, natuurlijke en ruimtelijke
intelligentie een plaats vonden.
Creatieve intelligentie hangt hier als het ware boven; een meta-intelligentie die ons in
staat stelt binnen deze voorkeursintelligenties te scheppen. Nadat we de aspecten van een
intelligentie leren te beheersen (plat gezegd ‘kopiëren’) kunnen we deze overstijgen door
er onze eigen invulling aan te geven. Een simpel voorbeeld is pianospel. Voordat we onze
eigen muziek maken moeten we eerst het instrument leren kennen en de
basisvaardigheden beheersen. Ook hier wisselen vorm- en visie-creatie elkaar af. Al vanaf
het begin wanneer we zomaar wat klanken spelen zonder dat we ‘een noot kunnen lezen’.
En zo groeien vakmanschap en creatie-kracht tezamen.
Mensen ontwikkelen al op vroege leeftijd – deels aangeboren en deels door ervaring – een
voorkeur voor bepaalde intelligenties. Deze voorkeur dragen mensen vaak een leven lang
mee. Dit heeft twee belangrijke consequenties voor u als leerkracht.
Houd rekening met de verschillende voorkeuren voor intelligenties van de leerlingen (en
uzelf!). Maar al te vaak komen leerlingen niet uit de verf omdat er niet op hun
voorkeursintelligenties – talenten – wordt ingespeeld. De een leert taal beter door te
luisteren terwijl de ander veel liever met taal speelt door bijvoorbeeld te zingen. Zo zijn er
legio voorbeelden te bedenken.
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Een tweede punt is dat vaak op vroege leeftijd aanwezige intelligenties door ervaringen in
de verdrukking kunnen komen. Een kind dat graag tekent maar steeds in die wens
gefrustreerd wordt ‘vergeet’ zijn visuele, ruimtelijk georiënteerde talent. Zodra een kind –
of een volwassene – zo’n vergeten talent herontdekt zien we vaak versnelling in de
ontwikkeling. En een bevrijding.
Tijdens de lessen in creatief denken is het zeer zinvol om deze beide punten in de gaten te
houden. Bied verschillende werkvormen aan die inspelen op de verschillende
intelligenties van de leerlingen. Zo komt iedereen aan bod en uit ‘de verf’.
Kiem probeert daarmee rekening te houden in de opdrachten en gekozen werkvormen.
Goede reis
Deze inleiding heeft u in het kort een beeld gegeven over creatief denken, waar het
vandaan komt en wat de meerwaarde er van is. De literatuurlijst achterin deze handleiding
en het internet helpen u graag verder, waar u nodig vindt. Ook kent u nu het Kiem concept
en op welke manier Kiem creatief denken voor kinderen aanbiedt. In de volgende
hoofdstukken vindt u per lesmodule een beschrijving van hoe u de Kiemlessen vorm zou
kunnen geven.
Hier is een oprecht Veel Plezier! op zijn plaats.
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Over Kiem – Creativiteit Ontdekken
U gaat met de kinderen op reis naar Kiem. Dat begint thuis. De reis moet geboekt worden
en de spullen gepakt. Na de reis met de duikboot van rederij Diepdenkerij arriveren de
kinderen met u op Kiem en reizen rond over het eiland. Waar de reis begint in een
duikboot wordt hij afgesloten met de terugvlucht in een luchtballon. Van diep naar hoog.
Stijgen: een metafoor voor de ontwikkeling in creatief denken die de leerlingen
doormaken.
In de lesmodules doet u o.m. de volgende tussenstops aan, met ieder een zwaartepunt van
leerinhoud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het reisbureau Castelbrant
De reis met de duikboot
Aankomst in Welkom
Het Puzzeldoolhof in Onderste-Boven
Het Associatiemuseum in Bovenkamer
De Kiemvelden
Het veer Bovenkamer-Uitkomst
De Moppentapperij in Uitkomst
Het meer Bron bij Viersprong
Het Geheugenhuis Castelbrant
Naar huis in de luchtballon

– Patroon doorbreken
– Verbeeldingskracht
– Verwondering
– Creatief waarnemen
– Flexibel associëren
– Mindmappen
– Brainstormen
– Analogieën en experimenteren
– Keuzes maken
– Geheugentechnieken
– Evalueren

Door alle lessen heen wordt aandacht besteed aan de gedragsregels die bij creatief denken
horen: verwondering, experimenteren, doorzetten en uitstel van oordeel.
Dat lijkt wat veel misschien maar als u zich verdiept heeft in de materie vallen deze
puzzelstukjes snel op hun plaats.
Verhalentoer
Misschien heeft u met uw leerlingen al een eerder bezoek aan Kiem gebracht tijdens de
Verhalentoer. Dat betekent voor de leerlingen herkenning en hopelijk het terugkomen van
fijne herinneringen. De Verhalentoer staat in het teken van vrije fantasie en hoe associëren
daarbij kan helpen. Het kan zeker geen kwaad om eerst de verhalentoer te doen. De
leerinhoud overlapt iets (eenvoudig associëren) en ook het eiland is al bekend. Het enige
wat van de leerlingen verwacht wordt is om de reis naar Kiem opnieuw te beleven.
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Het reisbureau van Castelbrant
Vanaf hier vindt u richtlijnen en suggesties voor de lessen.
In deze module worden de kinderen warm gemaakt voor de reis naar Kiem. Zij worden
gevoed met fragmentarische informatie over een reisbureau dat bijzondere reizen
verkoopt. Zo ook naar Kiem.
Verhaallijn
De verhaallijn is als volgt opgebouwd. Een scholier – Jasper – ontdekt min of meer bij
toeval een vreemd reisbureau. Reisbureau Castelbrant wordt gedreven door Eliza
Castelbrant, een erfgenaam van Graaf Castelbrant die in één van de latere Kiem modules
over het Geheugenhuis een rol speelt. Al pratend over een mooi kompas dat in de etalage
ligt komt Jasper er achter wat voor een vreemde reizen worden aangeboden. Dit gegeven
vinden we terug op de poster en in de advertentie op de voorzijde van de reisfolder.
Uit een internet-chat en sms-verkeer tussen klasgenoten leren we dat Jasper een reis naar
Kiem heeft geboekt voor hem en zijn familie. Een bevestigingsbrief van het reisbureau is
daar het bewijs van. Het werkboek sluit af met een fragment uit het dagboek van Jasper
waarin hij vol verwachting het begin van de reis afwacht.
Deze informatie vinden de kinderen op de poster van het reisbureau Castelbrant in de
‘reisfolder’ en in het werkboek. Juist om de creativiteit te prikkelen is gekozen voor deze
– niet geheel lineaire – fragmentarische vorm. Deze prikkelt de kinderen om hun eigen
verhaal door Kiem heen te weven.
Leerinhoud
Centraal staan ontdekken en patroon doorbreken, de stelling dat je meer kunt ontdekken
(verzinnen, ideeën krijgen, uitvinden, etc.) wanneer je anders doet. En het is werkelijk
waar en ook logisch. Als je dag in dag uit hetzelfde doet wordt je minder gevoelig voor
nieuwe prikkels. En als je al andere prikkels krijgt, dan leidt dat eerder tot verwarring of
soms zelfs tot angst dan tot verwondering en plezier.
De leerlingen worden aangemoedigd om anders te denken en anders te doen. Hun
zintuigen worden erop aangesproken. Stel je voor dat je een toerist bent die voor het eerst
in jouw woonwijk komt. Wat zie, hoor en ruik je? Hoe voelt het?
De vier thema’s in deze module zijn gewoontes, ontdekken, reizen en regels. Ze zijn terug
te vinden in de reisfolder en in het werkboek expliciet zichtbaar gemaakt in de indeling
van de opdrachten.
Gewoontes
Leerlingen worden zich bewust van wat gewoontes zijn, waarom deze ons helpen maar
ook waarom deze ons juist tegen kunnen werken. Leerlingen worden in de folder en het
werkboek gevraagd om hun eigen gedrag te onderzoeken en te kijken waar de vaste
patronen zitten. Vervolgens worden ze uitgedaagd om die patronen te doorbreken. Een
voorbeeld is de oefening om een schoolweek in kaart te brengen en vervolgens met een
nieuwe creatieve weekindeling te komen. Zónder te laat op school te komen overigens.
Patroon doorbrekend gedrag is kerngedrag voor creatieve denkers.
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Ontdekken
Dicht tegen patroon boorbreken ligt ‘ontdekken’. In deze module wordt nadruk gelegd op
het opnieuw ontdekken van de eigen omgeving. De buurt waarin de kinderen wonen
bijvoorbeeld of de weg naar school. Door met andere ogen naar een bekende omgeving te
kijken verandert deze in een nieuwe wereld. Leerlingen maken bijvoorbeeld een reclamecampagne voor hun eigen buurt die opeens een aantrekkelijke vakantiebestemming blijkt
te zijn. Maar ook worden de kinderen uitgedaagd om eens anders tegen alledaagse
voorwerpen aan te kijken en daar toepassingen voor te vinden waar ze in de eerste
instantie niet voor bedoeld zijn.
Reizen
Reizen is de rode draad van het hele Kiem avontuur. De reismetafoor roept een hele
verbeeldingswereld op en draagt patroon doorbreken per definitie in zich. Het vreemde
reisbureau, de nog vreemdere reizen die er worden aangeboden. Stof genoeg om de
fantasie mee te prikkelen. Maar ook houvast om eens te oefenen met de beginselen van de
creatieve brainstorm, door te spelen met probleemstellingen (“Wat gaan we doen met
vakantie?”) en creatieve divergentie technieken (“Hoe jagen we klanten de deur uit?”).
Regels
Als tegenwicht voor al te creatieve uitspattingen – er zitten er altijd een paar bij die
‘doorschieten’ – wordt er ook aandacht gegeven aan nut en noodzaak van regels.
Een voorbeeld. Tijdens de rekenles komt een kind met de vondst 11 + 11 = 111111.
Creatief gezien een prima oplossing voor een ‘luciferpuzzeltje’ maar niet het juiste
antwoord binnen de rekenles. Of een kind dat tijdens de ontdekkingstocht door de eigen
buurt met een tuinkabouter thuis komt uit andermans tuin. Dat verdient een bespiegeling
over mijn en dijn, en het biedt een leuke kans om de ontvoerde kabouter op creatieve
wijze terug te brengen naar de rechtmatige eigenaar.
Overigens bieden regels ook een prachtige voedingsbodem voor leerzame, creatieve en
hilarische uitstapjes.
Lesprogramma
Het hangt voor een deel van u als docent af hoeveel tijd u aan de Kiemlessen kunt of wilt
besteden. Deze handleiding beschrijft vijf lessen voor deze module. Ieder van 1,5 à 2 uur,
opgesplitst in twee delen. Daarnaast biedt het werkboek nog de nodige mogelijkheden
voor zelfstandig werken, onder het kopje ‘verdieping’ v.a. blz. 17.
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De eerste les
Kringgesprek: ‘reizen’
Begin deze les in een kring. Vertel de kinderen dat er iets bijzonders gaat gebeuren. Dat
de kinderen worden uitgenodigd om op reis te gaan. Verken samen met de kinderen wat
reizen betekent. Dat kan in een kringgesprek of door samen op het bord een mindmap te
schrijven, zoals hieronder beschreven. Vragen kunnen zijn:
•
•
•
•
•

Wat betekent reizen?
Wat was je mooiste reis?
Wat is de verste plek waar je ooit bent geweest?
Waar zou je nog eens graag naar toe reizen?
Welke muziek doet je aan reizen denken?

Mindmap: ‘reizen’
Een mindmap kunt u samen met de kinderen maken. Schrijf op een leeg bord in het
midden Reizen. Vraag de kinderen om woorden te roepen die met reizen te maken hebben.
Tot u er bijvoorbeeld 7 rondom hebt geschreven. Ga nu een stap dieper door de kinderen
te vragen om bij die 7 woorden – opnieuw – woorden te verzinnen, die niet speciaal over
reizen hoeven te gaan. Deze diepere laag geeft ongemerkt een diepere betekenis aan het
begrip reizen. Bijvoorbeeld: reizen -> eerste associatie ronde = auto, koffer, vliegtuig,
eiland -> tweede associatie ronde = (respectievelijk) maanraket, pyjama, vogel, berg.
U herkent in een ‘mindmap’ wellicht het begrip ‘woordveld’. Mindmapping is een door
Tony Buzan ontwikkelde methode om in woord en beeld op een gestructureerde en
visueel aantrekkelijke wijze informatie weer te geven.
Opdracht: Reisposter onderzoeken (individueel)
Haal nu de reisposter van het reisbureau Castelbrant tevoorschijn. Deze is afgedrukt op de
achterzijde van de reisfolder. Hang deze goed zichtbaar op. Stel samen met de leerlingen
vast dat dit best wel een vreemde poster is. Nu gaan de kinderen de poster onderzoeken.
De kinderen gaan aan hun tafel zitten en nemen de reisposter voor zich. Zorg dat ze iets
om mee te schrijven hebben. Stel de volgende vragen.
•
•
•
•
•
•

Wat is dit voor een poster?
Wie heeft deze poster gemaakt?
Waarom is deze poster gemaakt, wat is het doel ervan?
Wat zie je op de plaatjes?
Waar gaan de reizen naar toe?
Welke vervoersmiddelen worden er gebruikt?

Tip: Zet de vragen klaar op de achterzijde van een zijbord.
Geef de kinderen 10 minuten om samen de vragen te beantwoorden.

Kiem - Creativiteit Ontdekken, Wenken voor reisleiders

17

Vervolgens bespreekt u klassikaal een aantal van de antwoorden. Stel nu vragen die meer
op de mening en het gevoel van kinderen focussen. Bijvoorbeeld:
•
•
•
•

Kun je werkelijk naar een van deze bestemmingen?
Welke reis zou jij graag willen maken en waarom?
Welk vervoersmiddel vind je het mooist?
Waar zou je absoluut niet naar toe willen? Eng?

Concludeer dat de poster door een reisbureau uitgegeven is. Dat het reisbureau
Castelbrant heet en dat er nogal bijzondere reizen worden verkocht. En dat de kinderen
nieuwsgierig zullen zijn. U in ieder geval wel.
Pauze - Nu is het misschien een goed moment om een pauze in te lassen of de les op een
later tijdstip te hervatten. Dat hangt van uw lesschema af en ook van de ‘energie’ in de
groep. ‘Time’ uw les bijvoorbeeld zó, dat dit moment samenvalt met een ingeroosterde
pauze.
Reisfolder
De kinderen nemen nu de reisfolder voor zich. Vraag de kinderen wat er op de reisfolder
te zien is. Een advertentie van het reisbureau, een verhaal, stukjes die gaan over
ontdekken, gewoontes, verre bestemmingen en regels. Vertel dat al die onderwerpen de
komende lessen aan bod komen. Geef de kinderen even de tijd om aan de folder ‘te
ruiken’.
Opdracht: Voorlezen en stellen (individueel)
U of een leerling gaat voorlezen en de kinderen lezen mee in de reisfolder. Het verhaal
van De ontdekking van de nieuwe winkel zoals dat op de reisfolder staat. Let er na afloop
op dat de kinderen begrijpen dat deze vreemde winkel het reisbureau Castelbrant is!
Het verhaal heeft een open einde. Vraag de kinderen om een vervolg aan dit verhaal te
schrijven. Indien u eerder de mindmap met de kinderen heeft gemaakt kunt u daar naar
wijzen en vragen gebruik te maken van woorden uit de ‘tweede associatie’.
Kinderen die al klaar zijn met het verhaal kunt u opdracht geven een tekening te maken
van de etalageruit van reisbureau Castelbrant. Hang na afloop van de les de verhalen en
tekeningen op het prikbord. Besteed de volgende dag even aandacht aan de verhalen door
er een of twee te – laten – voorlezen.
Thuiswerk (individueel)
Vraag de kinderen om voor de volgende dag een souvenir mee te nemen van een reis waar
ze een leuke, vervelende of bijzondere herinnering aan hebben. Stal de souvenirs uit op
een tafel.
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De tweede les – Gewoontes
De tweede les kunt u inleiden door een brug te slaan van reizen naar gewoontes en
patroon doorbreken. Immers, reizen is – tenzij u onder reizen ook ‘pendelen’ verstaat –
een patroon doorbrekende bezigheid.
Kringgesprek: ‘gewoontes’
Begin bijvoorbeeld met een kort verhaal uit uw eigen ervaring. Waarin u vertelt hoe een
dag helemaal in het honderd liep omdat er allemaal onverwachte dingen gebeurden.
Vervelende dingen maar ook leuke dingen. Misschien wel een dag waarop u onverwacht
op reis moest? Waarom? Breng zo het gesprek op gewoontes. Hierbij kunnen de volgende
vragen gebruikt worden:
•
•
•
•

Wat betekent gewoonte?
Wat doe je iedere dag op hetzelfde tijdstip? Echt iedere dag? (Denk aan weekeinde,
vakantie)
Heb je wel eens iets heel anders gedaan of onverwacht moeten doen?
Is er wel eens iets gebeurd waardoor alles in het honderd liep? Wanneer was dat en
wat gebeurde er toen? Wat heb je toen gedaan om het weer goed te krijgen?

Mindmap: ‘gewoontes’
Verken het woord ‘gewoonte’ weer samen met de groep in een mindmap. Dat is een heel
goede opstap om kinderen vertrouwd te maken met het visualiseren van hun gedachten. In
een volgende lesmodule wordt speciaal aandacht aan mindmaps gegeven. Voorbeeld:
gewoonte -> eerste associatie = altijd -> tweede associatie = eeuwigheid.
Reisfolder
Laat vervolgens de kinderen in de reisfolder lezen over gewoontes. Dat zijn de stukjes
Gewoontedieren en Gekleurde dagen. Geef de kinderen na het lezen de gelegenheid om
vragen te stellen. Toets of de kinderen het goed begrepen hebben door ook vragen te
stellen en bruggen te slaan naar hun dagelijkse ervaringen.
Werkboek
Het is nu tijd om de kinderen hun werkboek te geven. In het werkboek staan opgaven,
extra leerstof die bij de opgaven wordt gegeven en ook nog meer stukjes van het Kiemverhaal. Vertel de kinderen wat er in het boekje te vinden is en blader het samen door. De
werkboekjes zijn voor de kinderen. In het werkboek is ruimte voor het maken van de
opdrachten.
Opdrachten kiezen
Bij deze les horen een drietal ‘gewone’ opdrachten en twee extra opdrachten. De gewone
opdrachten zijn voldoende om met de lesstof – gewoontes en patroon doorbreken – te
spelen en die te begrijpen. De extra opdrachten zijn bedoeld voor kinderen die verder met
het geleerde aan de slag willen, op school in de overgebleven tijd of thuis. Zowel de
gewone als de extra opdrachten kunnen individueel, in koppels of groepjes worden
gedaan. Voor een aantal opdrachten moeten de kinderen – meestal in koppels – de deur
uit.
Het ligt uiteindelijk aan u welke opdrachten u aan de kinderen wilt aanbieden als
verplichte stof, welke als zelfstandig werk en welke niet.
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p.3

Opdracht 1: Maak een handleiding voor jezelf (individueel)
Dit is een opdracht waarin kinderen zich moeten voorstellen dat ze een automaat of robot
zijn. Moedig de kinderen aan na te denken over welke geautomatiseerde reeksen van
handelingen ze hebben. Geef klassikaal een voorbeeld: “Als je op mijn neus drukt dan pak
ik mijn jas en mijn tas en mijn sleutels en ga naar huis.” Doe dat ook werkelijk – tot aan
de deur van de klas – tot hilariteit van de kinderen.
Laat de kinderen maximaal. 15 minuten werken aan minimaal 2 van deze recepten. Laat
na afloop een aantal van de leerlingen hun recepten voorlezen. Of vraag of er recepten bij
zijn die gespeeld kunnen worden in de klas. Dan drukt een tweede leerling of u op de
bedoelde knop en speelt de leerling de automaat.
Door deze oefening leren de kinderen begrijpen dat ze een heleboel handelingen ‘vanzelf’
doen. De volgende opdracht gaat daar verder mee, door te zoeken naar verandering in
handelingen en de volgorde daarvan.
Pauze - Dit is een geschikt moment om een pauze in te lassen of om de les op een later
tijdstip te hervatten.

p.4

Opdracht 2: Grijze dagen – gekleurde dagen (individueel / koppels)
Tijdens het tweede deel van deze les gaan de kinderen onderzoeken wat hun vaste
dagpatronen zijn en worden uitgedaagd om eens een andere en misschien meer
gevarieerde dagindeling te maken.
Als inleiding kunt u vertellen over een weekplanner of corvee-rooster wat vaak thuis
wordt gehanteerd om de huishoudelijke klussen te verdelen. Grijp ook terug naar de
inleiding van het vorige lesdeel waar in de kring vaste patronen ter sprake kwamen.
•
•

Welke kinderen hebben thuis zo’n corvee-rooster?
Wat vinden zij daarvan?

Laat de kinderen in het werkboek het weekrooster bij deze opgave opslaan en de opgave
lezen. Licht toe dat het de bedoeling is om voor iedere dag te beschrijven wat de kinderen
’s ochtends doen. Benadruk dat dit deel van de oefening met potlood – grijze dagen –
moet worden gedaan. Dat dat voor de vijf schooldagen min of meer hetzelfde is doet er
niet toe. Laat de kinderen dat toch volledig uitschrijven: bijvoorbeeld opstaan, wassen,
aankleden, hond uitlaten, ontbijten, tanden poetsen, etc. De zaterdag en zondag zullen
ongetwijfeld anders zijn.
Bij het tweede deel kan in tweetallen gewerkt worden. Laat de ‘buren’ bij elkaar in de
weekroosters kijken. Geef de kinderen deze vragen mee:
•
•
•

Hebben jullie elke schooldag ongeveer dezelfde reeks handelingen?
Waarin verschillen de dagen?
Komen de roosters van de buren overeen, of zijn er opvallende verschillen?

Laat de kinderen met figuurtjes aangeven welke activiteiten zij leuk vinden (b.v. een
zonnetje of hartje) en welke niet (donderwolkje).
Nu gaan de kinderen hun dagindeling aanpassen zodat die iedere dag anders is. Geef als
opdracht: zorg dat geen dag hetzelfde is. Leg uit en moedig aan dat er best mag worden
overdreven of gefantaseerd. Dus niet alleen variaties maken op de bestaande reeks
handelingen. Een bezoek van een marsbewoner of BN’er mag er best bij op
woensdagochtend. Gebruik bij dit deel van de oefening kleurpotloden of kleurstiften, voor
iedere dag een andere kleur; gekleurde dagen!
Laat de koppels nu hun nieuwe dagindeling presenteren. Beloon ‘aparte’ ideeën.
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De kinderen beseffen nu dat ze best wel gewoontedieren zijn. Doordat ze gespeeld hebben
met een andere dagindeling beseffen ze dat het niet altijd hetzelfde hoeft te zijn. Het is een
belangrijke basis voor het vermogen om te ontdekken en creatief waar te nemen.
Opdracht 3: Gewoontedier (individueel)
Een oefening die u in een ingeroosterd tekenlesuur kunt passen. Vraag de kinderen om
een ‘Gewoontedier’ te tekenen. Verken eerst – bijvoorbeeld met een mindmap – wat een
gewoontedier allemaal wel niet kan zijn. Laat de kinderen daarna aan hun fantasie over.
Bespreek de pasgeboren gewoontedieren en hang ze op in de klas of op de gang waar
iedereen ze kan zien.

p.6

Thuiswerk: ‘logboek’
Rond de les af met een thuiswerk opdracht. Hiervoor is het belangrijk dat u een voorbeeld
stelt. U vraagt de kinderen om een creatief logboek te gaan bijhouden. Zorg dat u zelf zo’n
creatief logboek hebt en toon aan dat u het gebruikt.
Leg uit wat een creatief logboek is. Een dagboek waarin je bijzondere dingen vast legt die
je ziet of meemaakt; wat je ontdekt hebt. Waar je ook al je nieuwe ideeën in kunt
opschrijven. Geef als voorbeeld een situatie waarin uzelf een briljant idee had. U heeft het
echter niet opgeschreven en daardoor bent u een briljant idee kwijtgeraakt. Voor altijd!.

p.2

Vraag de kinderen om van huis een logboek mee te nemen. Natuurlijk hoeft dat geen
standaard schrift of ‘dummy’ te zijn. Een driehoekig of rond logboek is nog veel
bijzonderder. Moedig aan om het te versieren.
Blijf de kinderen gedurende de komende tijd aanmoedigen om het logboek te gebruiken.
Laat ze er in de kring uit voorlezen of over vertellen. Doe dat zelf ook.
Extra opdrachten
In het werkboek staan nog twee extra opdrachten. Deze opdrachten geven de nodige
verdieping doordat er extra met de stof wordt geëxperimenteerd en door de lat hoger te
leggen. Soms zijn deze oefeningen geschikt om thuis of in de overgebleven tijd
zelfstandig mee aan de slag te gaan.
Extra opdracht 13: Kruip in de huid van een ander (klassikaal / thuis)
Bespreek met de kinderen het idee om eens met iemand van rol te wisselen. U kunt dit
ondersteunen door bijvoorbeeld een kort verhaal te vertellen of situaties te beschrijven
waarin de spelers dingen doen die niet direct worden begrepen door hun omgeving maar
wel degelijk een motivatie hebben. Daarbij kunt u de volgende vragen als leidraad
gebruiken?
•
•
•

p.17

Waarom doen mensen soms heel anders dan je zou verwachten?
Wat motiveert mensen tot bepaalde handelingen (werk, hobby, verdediging, emotie)
Wat is het verschil tussen na-apen en van rol wisselen?

Speel vervolgens met de leerlingen rolwisselingen. Laat b.v. de kinderen uit een hoge
hoed de naam van een medeleerling trekken. En kijk eens wat er dan gebeurt.
Of laat een leerling eens 5 minuten voor de klas staan. Instrueer de medeleerlingen dat zij
gehoorzaam moeten zijn, of althans aardig en respectvol. De kersverse leerkracht moet het
niet meteen te moeilijk krijgen.
Daag kinderen uit om thuis eens met een van de ouders van rol te wisselen. De volgende
dag praat u daarover in de kring.
Deze oefening helpt de kinderen niet alleen om patronen te doorbreken maar ook om zich
te verplaatsen in een ander. Hierdoor ontdekken ze dat het niet alleen grappig is om
iemand anders ‘na te doen’ maar soms ook knap lastig en het geeft inzicht in de motivatie
van andermans handelen.
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p.17

Extra opdracht 14: Het Gewoontehuis (individueel – thuis of klassikaal)
In deze opdracht wordt de kinderen gevraagd om thuis van lego of ander constructiespeelgoed een doodgewoon huis te bouwen. 4 muren en een dak, ramen en een deur,
misschien met kamers erin.
Dan komt de kern van de opdracht. Ga het huis veranderen. Daarvoor worden een aantal
handvatten aangereikt; vervangen of veranderen, dingen omwisselen of weglaten, een
nieuwe toepassing aan iets geven. Deze handvatten zijn terug te vinden in een bekende
creatieve denktechniek die in de engelse literatuur SCAMPER wordt genoemd.
SCAMPER staat voor Subsitute, Combine, Adapt, Modify, Purpose, Eliminate, Reverse.
Door deze techniek toe te passen op de elementen waar een huis uit opgebouwd is,
veranderen de kinderen hun Gewoontehuis en een Doorbraakhuis.
De leerlingen zijn op deze manier bezig met een praktische toepassing van patroon
doorbrekend denken. Door een andere draai te geven aan de bestaande elementen van het
‘probleem-domein’.
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De derde les – Ontdekken
In deze derde les gaan de leerlingen op ontdekkingsreis. Daarvoor hoeven ze het niet ver
te zoeken. De ontdekkingsreis begint gewoon thuis – o.m. in de keukenla - en op straat
waar de kinderen hun eigen omgeving in een nieuw daglicht leren zien.
Het is een goede gewoonte om iedere les te beginnen met een vraag naar de creatieve
logboeken die een aantal van de kinderen inmiddels – waarschijnlijk – zijn gaan
bijhouden. Het maakt duidelijk dat u het logboek serieus neemt (haal uw eigen logboek
tevoorschijn en lees er iets uit voor) en stimuleert kinderen het logboek te – gaan –
gebruiken.
Kringgesprek: ‘ontdekken’
Als het weer dat enigszins toe laat, ga dan met de kinderen naar buiten. Zoek een plek in
de buurt van de school. Vertel de kinderen dat deze les over ontdekken gaat. Stuur het
gesprek gerust eens naar ontdekkingsreizigers – misschien past dit wel in uw actuele
geschiedenis lessen.
•
•
•
•

Wie kent er ontdekkingsreizigers, wat hebben ze ontdekt?
Is alles al ontdekt? Zijn er nog witte vlekken op de aarde? (Denk ook aan de zee!)
Als iemand iets ontdekt heeft maar jijzelf bent er niet geweest. Is het dan wel
ontdekt?
Wat kun je nog meer ontdekken? (anders dan bijvoorbeeld andere landen)

Leg de kinderen uit dat ontdekken niet meteen hoeft te betekenen dat je een nieuw land of
continent ontdekt. Ontdekken is iets persoonlijks. Een kind ontdekt van alles, en ook nog
eens op zijn of haar eigen, unieke manier.
Geef een voorbeeld uit uw eigen ervaring waarin u iets ontdekte dat al die tijd vlak onder
uw neus lag. Bijvoorbeeld – verzonnen – een wegwijzer aan het eind van de straat waar u
eigenlijk nooit erg in hebt gehad omdat u de buurt al dacht te kennen. Door die wegwijzer
te bekijken hebt u bijvoorbeeld een leuk museum ontdekt.
Buurtverkenning
Stuur de kinderen nu in tweetallen een minuut of 15 op ontdekkingsreis gaan dichtbij,
maar wel buiten de school. Geef geen sturing. Laat de kinderen zelf bepalen wat het
ontdekken waard is.
Als de kinderen terug komen laat u ze vertellen wat ze ontdekt hebben. Vraag aan de
kinderen wat ze van hun onderlinge ontdekkingen vinden. Zijn er wellicht werkelijk
bijzondere ontdekkingen gedaan?
Reisfolder
Terug in de klas lezen de kinderen het artikel m.b.t. ontdekken op de voorzijde van de
reisfolder. Let erop dat de kinderen begrijpen wat ‘open staan voor de dingen om je heen’
betekent. Vraag daar naar.
Opdracht 6: Reclame voor je buurt (individueel tot 3 kinderen)
Maak twee of drietallen. Laat de kinderen zich voorstellen dat ze een bijzonder reisbureau
hebben. Een reisbureau dat reizen naar je eigen buurt organiseert en verkoopt. Om de
verkoop te helpen moet er natuurlijk reclame gemaakt worden.
Laat de kinderen individueel of in koppels reclame maken voor de buurt bij school, thuis
of een ander gebied dat ze goed kennen.
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De kinderen moeten een aantal wervingsmaterialen maken. Kiest u maar uit: advertentie
(bushokje-poster), advertentie voor in een reisgids, folder, radio-commercial, TVreclamespot, web-site, SMS-boodschap. Misschien wel een ‘viral-campaign’.
Neem ter inspiratie reisgidsen en/of -tijdschriften mee. Bespreek een reisadvertentie
klassikaal.
Geef de volgende leidraad mee:
• Bezienswaardigheden en bijzonderheden
• Mensen (bekend of onbekend, in ieder geval speciaal. Al dan niet verzonnen)
• Natuur (park, bos, dieren)
• Slogan – wervende teksten.
Stimuleer de kinderen om goed na te denken over wat er bijzonder is in de buurt en laat ze
e.e.a. flink aandikken. Laat ze eerst aan de advertentie en folder werken. Vervolgens
maken ze een radiocommercial of TV-spot (toneel, misschien opnemen met een
videocamera) van maximaal een minuut.
Deze opdracht is niet een-twee-drie gemaakt. U kunt de kinderen b.v. de volgende dag
extra tijd geven.
In deze opdracht kijken kinderen vanuit een andere invalshoek naar iets wat bekend wordt
voorondersteld. Juist daardoor worden vooronderstellingen – in dit geval de bekende buurt
– doorbroken.
Tip: Bel het gemeentehuis eens op en nodig de burgemeester of een wethouder uit om het
reisbureau in uw klas te bezoeken. Zo krijgen zij vast ook een andere kijk op een buurt in
hun eigen gemeente.
Pauze - Nu is het een logisch moment om de les kort te onderbreken of op een ander
tijdstip te hervatten.
p.7

Opdracht 5: Verdwaalkaart (individueel)
In deze opdracht gaan de kinderen een geheel eigen, andere en unieke invulling geven aan
hun vertrouwde omgeving. De leerlingen worden uitgedaagd om een complete
fantasiewereld te verzinnen letterlijk om de hoek van vertrouwde straten en wegen; een
verdwaalkaart.
De opdracht is simpel maar de kinderen kunnen er makkelijk 30 tot 45 minuten of meer
mee zoet zijn. Teken op het bord een weg. Een representatie van de weg die u iedere
ochtend van huis naar school moet maken. Vertel terwijl u tekent over de gang die u
iedere dag maakt en dat u vaak fantaseert over onbekende zaken die om de hoek zouden
kunnen liggen. Maar u heeft geen tijd om het te onderzoeken. In uw hoofd ontstaat een
hele fantasiewereld, vol met leuke maar ook spannende zaken. Laat dat op het bord zien
door bijvoorbeeld bij een zijstraat een dropveter-fabriek te tekenen (U bent toch ook gek
op dropveters?), en voorbij het station het huis van Ali B., waar de rapper zelf het gras aan
het maaien is en een praatje met u maakt.
Laat de leerlingen op dezelfde wijze die u gedemonstreerd hebt de weg van huis naar
school tekenen (of een andere ‘platgetreden’ route). Het hoeft niet precies, maar er mag
gerust ook een kopie van een kaart worden overgetrokken.
Laat de kinderen die weg duidelijk tekenen met b.v. een donkere stift.
Nu worden de fantasie en de kleurtjes tevoorschijn gehaald. Geef de kinderen de opdracht
om hun eigen fantasiewereld vorm te geven. Een wereld die vlak achter de heg ligt.
Laat na afloop de kinderen hun fantasiewereld presenteren. Deze oefening moedigt de
kinderen aan hun vrije fantasie te gebruiken en dicht bij de werkelijkheid te plaatsen. Zo
leren ze om in de gewone wereld snel en zonder schroom nieuwe en onbekende paden te
betreden. Avontuur.
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Opdracht 8a: De keukenla (individueel / koppels)
Na deze oefening begrijpen de leerlingen dat ontdekken niet alleen met andere landen of
iets ‘vinden op straat’ te maken heeft. Ze maken nu ook kennis met het ontdekken van
nieuwe mogelijkheden voor bestaande voorwerpen.

p.10

Als voorbereiding kunt u de kinderen vragen om iets uit de keukenla thuis mee te nemen
of u kunt de inhoud van uw eigen keukenla in een tas doen. Dit is echter niet
noodzakelijk. Scherpe voorwerpen kunnen beter veilig thuis blijven.
Vraag aan de kinderen wat er zoal te vinden is in de keuken aan keukengerei. Na de
pannen en lepels komen vanzelf de knoflookpers, champignon-kwast en rasp aan bod.
Help ze een handje.
Vraag de kinderen nu om een voorwerp te kiezen. Zeg hen op te schrijven waar het voor
dient. Daarna moeten ze andere mogelijke toepassingen verzinnen. Probeer eens of ze tot
vijf of meer komen. Creatief denken vereist doorzettingsvermogen, doorgaan als je denkt
dat je er al bent.
Laat een aantal kinderen voor de klas presenteren – net als in een Amerikaanse TV
commercial - wat voor een ‘ongekende’ mogelijkheden het gekozen voorwerp heeft.
Opdracht 8b: De Keukenla – vervolg (individueel / koppels)
In deze opdracht leren kinderen gericht ideeën te zoeken voor een bepaalde
probleemomgeving. Het is een eerste kennismaking met wat ‘force-to-fit’ heet. Dit
betekent dat vrije ideeën moeten worden omgevormd tot doelmatige toepassingen.
Zo leren de kinderen dat ideeën hebben één is, maar bruikbare ideeën twee. Creatief
denken moet tot iets leiden, toevoegen.

p.10

We duiken weer in de keukenla. De kinderen gaan verder met de voorwerpen die ze in de
vorige ‘keukenla-opdracht’ hebben gekozen.
Vraag de kinderen nu om voor het gekozen voorwerp nog een vijftal toepassingen te
verzinnen, maar breng een beperking in. Bijvoorbeeld: Het moet te maken hebben met
huiswerk, een bejaardentehuis, autowassen (oeps!), slapen, etc. In het werkboek worden
ook suggesties aangedragen.
Ook nu kunt u de kinderen weer vragen om de gevonden toepassingen te presenteren als
in een ‘Amerikaanse teleshop commercial’.
Thuiswerk - opdracht 4: Verken-code (individueel / koppels)
Dit is een simpel maar avontuurlijk tijdverdrijf. De kinderen mogen dit natuurlijk alleen
maar doen als de ouders het goed vinden dat zij buiten hun eigen buurt komen.
Adviseer de kinderen om eens met een verken-code de buurt in te gaan. Dat is heel simpel
een vaste combinatie van links- en recht-afslaan die telkens herhaald moet worden.
Sommige kinderen kennen dit spel waarschijnlijk al.
Thuiswerk – opdracht 7: Ontdek iets (individueel)
Een mooie opdracht voor de woensdagmiddag of het weekeinde. Vraag de kinderen om
extra alert te zijn op onontdekte zaken en die de volgende (maan)dag te rapporteren.
Benadruk dat het niet een voorwerp hoeft te zijn. Het mag ook een plek, mens of dier zijn.
Misschien kunnen ze een foto meenemen. Iets voor in het logboek.
Bespreek de ontdekkingen gezamenlijk. Vergeet u niet zelf ook iets te ontdekken?
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Extra opdrachten
Er zijn twee extra opdrachten waarmee verder met de stof kan worden geëxperimenteerd.
De opdrachten kunnen eventueel thuis of in de klas als zelfstandig werk worden gemaakt.
p.18

Extra opdracht 16: Mindmap ‘Ontdek Ontdekken’ (individueel)
In de vorige lessen hebt u misschien al samen met de klas op het bord een eenvoudige
mindmap gemaakt van de begrippen reizen en gewoontes. Het stelt de leerling instaat om
een dieper en rijker begrip van een onderwerp te krijgen.
Een mindmap is een prima stuk gereedschap om een bepaald begrip te verkennen. De hier
gekozen methode is om eerst synoniemen en bijna synoniemen te zoeken. Op internet
bijvoorbeeld (synoniemen.net). Vervolgens wordt de betekenis van het begrip en de
synoniemen verrijkt (let op: dus niet vergroot of verdiept) door vrije associaties te maken.
Voorbeeld: ontdekken -> synoniem = uitpluizen -> associatie = katoenplant.
Mindmappen komt in een latere lesmodule, tijdens een bezoek aan de Kiemvelden nog
uitgebreid aan de orde. Wilt u meer informatie over mindmappen kijk dan op internet:
mindmap tony buzan.

p.18

Extra opdracht 15: Rondleiding in je eigen buurt (individueel / koppels)
Een leuke aanvullende opdracht bij ‘maak reclame voor je buurt’.
Begin deze oefening met de leerlingen te vragen naar een vakantie-ervaring, bijvoorbeeld
een bezoek aan een museum, middeleeuws stadje of sciencepark. Laat de kinderen zich
voorstellen hoe het voor een toerist moet zijn om voor het eerst in de buurt van school te
zijn. Zijn er bijzondere dingen te zien? Welke dan? Is er misschien een gids?
Laat de kinderen voor toeristen een rondleiding in elkaar zetten. Een audio-toer
bijvoorbeeld zoals die vaak in musea te huur is, of een videotoer. Hiervoor moet wel de
nodige techniek beschikbaar zijn.
Natuurlijk kunt u ook kiezen voor het maken van een kaart waarop de belangrijkste
bezienswaardigheden worden aangegeven en beschreven. Breng wat folders als
voorbeeldmateriaal mee om de kinderen te inspireren. Laat de kinderen zelf kiezen voor
de uiteindelijke vorm. Ze kunnen de resultaten onderling uitwisselen en beoordelen wat ze
van elkaars werk vinden. Bespreek dit klassikaal.
Tip: De kinderen kunnen ook in de huid van een gids kruipen en een groepsrondleiding
voor de andere klassen, ouders of het docententeam maken.
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De vierde les – Reizen
Kringgesprek: ‘reisplannen’
In deze les gaan de kinderen nadenken over wat zij tijdens een reis allemaal wel en niet
willen of willen doen. Laat de kinderen in het werkboek de pagina lezen met de chat-box
en de sms-berichten. Bespreek deze digitale ‘gesprekken’ met de groep. Waar gaat het
over? Vraag de kinderen om de mening en het gevoel van de verschillende chatters te
beschrijven. Pak ook de poster met reisaanbiedingen er weer bij.
•
•
•

p.11

Wie heeft het reisbureau ontdekt?
Wie gelooft het, wie niet?
Wie willen er wel een reis bij Castelbrant boeken?

Opdracht 9a: Reisadvies (koppels)
Vraag de leerlingen om zich voor te stellen dat zij een reisbureau hebben. Een klant wil
graag een reis maken maar weet nog niet zo goed waarheen en wat te doen.
Maak koppels en laat de kinderen een rollenspel spelen. De ene leerling is de klant en de
andere de reisadviseur.

p.12

De reisadviseur moet door vragen te stellen een beeld krijgen van de voorkeuren van de
klant. De antwoorden worden opgeschreven. De kinderen vinden het misschien moeilijk
om vragen te verzinnen die verder gaan dan “Wat vind je leuk?” Help ze een handje als ze
vast dreigen te lopen:
•
•
•
•
•

Wat is je hobby?
Wat eet je graag?
Welke sporten spreken je aan?
Wat is je favoriete computerspel?
Wie is je grote held of idool?

Geef de kinderen 5 à 10 minuten en draai de rollen om.
Nadat de interviews zijn afgenomen gaan de kinderen individueel een reisadvies maken
voor zijn of haar buur-klant.
Help de kinderen terwijl u tussen de tafels doorloopt met de volgende vragen:
•
•
•
•

Naar welk land gaat jouw klant? Bestaand of verzonnen?
Hoe gaat je klant er naar toe?
Wat moet hij of zij meenemen?
Welke activiteiten organiseer je voor je klant?

Laat een aantal kinderen in de rol van reisadviseur hun reisadvies presenteren en uitleggen
waarom de reis voor hun buurman of buurvrouw er zo en zo uit ziet. Een toneelstukje
waarin het interview en het advies worden gespeeld is natuurlijk ook erg leuk.
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Opdracht 10: Wat doen we op vakantie? (klassikaal)
In deze opdracht leren de kinderen dat de manier waarop een vraag gesteld wordt invloed
heeft op de antwoorden die gegeven worden. De vraag “Wat gaan we doen op vakantie”
zal vast heel veel ideeën opleveren, maar waarschijnlijk niet veel schokkends: zwemmen,
wandelen, fietsen, laat opblijven, naar de camping.
Maar de vraag “Hoe kan ik tijdens de vakantie wereldberoemd worden?” stelt een wereld
aan nieuwe mogelijkheden open.
Maak het bord schoon en schrijf aan de linkerkant “Wat gaan we doen op vakantie?”.
Vraag de kinderen om ideeën en schrijf die op of roep de kinderen om beurten naar voren
om te schrijven. Als er zo 10 ideeën op het bord verschijnen sta dan even samen stil bij de
suggesties die tot nu toe gegeven zijn.
Constateer dat er ‘gewone’ en misschien wel een paar ‘bijzondere’ ideeën opgeschreven
zijn. Leg nu uit dat de leerlingen door de vraag anders te stellen op heel andere ideeën
kunnen komen. Schrijf aan de rechterkant op het bord “Hoe kan ik tijdens de vakantie
wereldberoemd worden?” Laat de kinderen weer met ideeën komen.
Kijk samen met de kinderen wat de resultaten nu zijn en of die – waarschijnlijk wel –
bijzondere, ongewone activiteiten opleveren.
Nu kunt u de opdracht als volgt verder invullen. Laat de kinderen allemaal prikkelende
herformuleringen verzinnen rond het thema “Wat gaan we op vakantie doen?” Laat ze die
op stroken papier schrijven, één per strook. Geef nog een paar voorbeelden zodat ze
begrijpen welke kant het op kan gaan. In het werkboek staan bijvoorbeeld:
•
•
•

HKI (Hoe kan ik) met vakantie iets doen voor het milieu?
HKI iets leuks samen met mijn vervelende zus doen?
HKI tijdens de vakantie verdwalen?

Stop de stroken in een hoed of bak. Laat de kinderen nu om beurten een strook trekken en
geef ze een paar minuten om ideeën op te schrijven. Laat een aantal kinderen hun vraag en
de ideeën voor de klas presenteren.
Maak een muur in de klas waarop u de stroken en ideeën ophangt.
Tip: Kies als thema ‘schoolreis’ en neem de resultaten mee naar het teamoverleg.
De kinderen hebben nu een deel van een creatief brainstorm-proces meegemaakt. Eén van
de vele vormen van creatief divergerend denken. Een prima opstapje voor een later
bezoek aan Kiem waarin brainstormen wordt uitgelegd en geoefend.
Als extraatje kunt u nog aan de kinderen vragen: “Wat gaan we op Kiem doen?”
Pauze - Dit is een goed moment om de les even te onderbreken of op een later tijdstip te
hervatten.
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Klassikaal
Lees gezamenlijk de bevestigingsbrief van reisbureau Castelbrant. Fantaseer met de
kinderen over wat er op Kiem te beleven valt en wat de vreemde reisinstructies zouden
betekenen.
•
•
•

p.16

Wat zou een Puzzeldoolhof kunnen zijn? Kiemvelden?
Waar zou de duikboot in de buurt van de school kunnen opduiken?
Hoe kan Eliza Castelbrant er voor zorgen dat je tijdens de reis op school niet gemist
wordt? (Een mooie vraag voor een klassikale brainstorm!)

Opdracht 9b: Omgekeerd reisadvies
Deze opdracht bouwt verder op de opdracht ‘reisadvies’. In deze opdracht zetten we
wereld even op zijn kop. We gaan niet een leuke vakantie verzinnen maar een vervelende,
nare vakantie waarin de kinderen alles moeten doen waar ze een hekel aan hebben. Dit is
een oefening om vanuit een tegenstelling (vakantie – vervelend) over iets na te denken.
Een beproefde methode van creatieve denkers die patroon doorbrekende inzichten biedt.

p.12

De kinderen interviewen elkaar weer om de beurt. Nu zijn de vragen gericht op afkeer en
verveling:
•
•
•

Wat vind je absoluut niet leuk?
Wat kan je niet?
Ben je ergens bang voor?

Weer maken de leerlingen voor elkaar een reisadvies maar nu voor een op maat gesneden
‘niet leuke’ reis. Als bijopdracht moet er wel in ieder reisadvies een beloning worden
ingebouwd, die wordt verdiend als een vervelende activiteit volbracht is. Een stimulans
om eens een andere activiteit uit te proberen.
Bespreek een aantal reisadviezen met de groep. Let vooral goed op hoe nare ervaringen
beloond worden. Zijn er leuke en originele beloningen bij?
Reisfolder
Sluit de les af met de reisfolder. Laat de kinderen het stukje op de achterzijde lezen “De
wijde wereld in je achtertuin”. Het is een mooie opstap naar de thuiswerkopdracht.
Thuiswerk – opdracht 11: Waar ligt Kiem? (individueel)
De kinderen zullen u misschien tijdens een van de lessen al gevraagd hebben of Kiem
werkelijk bestaat of waar het ligt. De kunst is om de kinderen in ‘twijfel’ te laten. Een
ronduit “Nee” haalt veel van de kracht van de lessen weg. De kinderen zijn oud genoeg
om te begrijpen dat Kiem in het echt niet kan bestaan. Toch is de fantasie – en de wens
naar iets nieuws en onbekends – zo groot dat ze heel graag willen dat Kiem en de andere
reisbestemmingen van Castelbrant bestaan. Een prima creatief slap koord om op te
balanceren.

p.14

Laat de kinderen zelf fantaseren over de locatie van Kiem. Op de wereldkaart in het
werkboek kunnen ze Kiem een plek geven. En ook de route van het vliegende tapijt
uitstippelen, of het vertrekpunt van de Knalreis. Waar kun je het best wolken-kijken?
Moedig de kinderen aan zelf wat reisbestemmingen toe te voegen. Bespreek de
wereldkaarten in de kring aan het begin van de volgende les. Laat de kinderen met de
aanwijsstok hun bevindingen op een grote wereldkaart aangeven.
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Extra opdrachten
Bij deze les horen twee extra opdrachten. Het zijn weer typische brainstorm-opdrachten in
de vorm die ook gebruikt is voor de opdracht ‘Wat doen we op vakantie?’ Een goede
oefening om snel en vlot ideeën te genereren; weer een belangrijke basisvaardigheid voor
creatief denken.
Ze kunnen klassikaal of individueel gedaan worden (zelfstandig thuis of in de
overgebleven tijd).
p.20

Extra opdracht 17: Klanten voor Castelbrant (individueel / klassikaal)
De kinderen kruipen weer in de huid van reisadviseur. Vertel dat er een gloednieuw
reisbureau is geopend. Nu moeten er nog veel mensen komen om reizen te kopen. En het
is natuurlijk geen gewoon reisbureau maar een filiaal van Castelbrant!
Laat de kinderen mogelijkheden verzinnen om klanten naar Castelbrant te trekken.
Ook nu is het de bedoeling om de kinderen dit in twee stappen te laten doen. Eerst maken
ze een lijst met ideeën rond de vraag “Hoe kunnen we (HKW) klanten naar het reisbureau
trekken?”
Als dat gedaan is kunnen nieuwe vragen verzonnen worden. Creatieve vragen die
antwoorden in een andere hoek zoeken. Gebruik daarbij ‘externe stimuli’,
aanknopingspunten die buiten het domein van de probleemstelling liggen.
Voorbeeld: Het gaat om aandacht trekken. Hoe kunnen we aandacht trekken? Met licht en
geluid (externe stimuli). De vraag kan dan worden “HKW licht en geluid gebruiken om
klanten te trekken?” of “HKW de klanten naar het reisbureau laten dansen?”
Een voorbeeld van hoe u meervoudige intelligenties kunt aanspreken, gebruik makend van
de vraagstelling, nl. beweging, ruimtelijk.
In het werkboek wordt als voorbeeld lokken en jagen gebruikt: “Hoe kunnen we klanten
naar het reisbureau jagen? Of in de val laten lopen?”

p.20

Extra opdracht 18: Omdraaien (individueel / klassikaal)
Deze oefening volgt op de vorige en maakt gebruik van tegenstellingen (klanten werven –
klanten wegjagen). Door de probleemstelling a.h.w. om te draaien – u maakt het probleem
groter – kan veel creatieve inspiratie los gemaakt worden. De kinderen leren om uit
tegenstellingen ideeën te putten.
Hoe kunnen we minder klanten krijgen? Wat dacht u van:
•
•
•
•

Jaag klanten met een zweep de deur uit.
Gooi ze een emmer water in het gezicht.
Plak kranten voor de etalageruit.
Stuur spam-mail naar je klanten

Allemaal manieren om geen klanten te krijgen dus. De vervolgstap is om deze
onbruikbare ideeën als inspiratie te nemen voor bruikbare ideeën (= force-to-fit). Dan
kunnen opeens deze ideeën ontstaan:
•
•
•
•

Een aanbieding voor een safari (zweep -> leeuwentemmer -> leeuw -> Afrika).
Deel reisfolders uit bij de uitgang van een zwem-paradijs.
Advertentie in het lokale suffertje of zet een grote uitstalling voor de winkel op straat.
Een elektronische nieuwsbrief, alleen als de klant die wíl ontvangen.

Dit is best lastig voor de kinderen omdat er meerdere stappen genomen moeten worden en
er een ‘tegengestelde’ tussenstap in zit. Laat u verbazen door wat sommige van uw
leerlingen al kunnen. Creatieve Nobelprijswinnaars van de toekomst!
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Uitstapje
Ga eens met de kinderen naar een bazaar of vlooienmarkt. Geef ze als opdracht mee om
vreemde voorwerpen te zoeken. Voorwerpen waarvan het gebruik onduidelijk is of die
aan verre reizen doen denken. Kopen is waarschijnlijk geen optie in verband met de
kosten maar een foto mag misschien wel gemaakt worden, of een tekening.
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De vijfde les - Regels
Een wat kortere les over het hoe en waarom van regels. Creatief denken betekent o.m.
patroon doorbreken, anders doen. Omdat het ‘gevaar’ bestaat dat kinderen gaan denken
dat alles zomaar mag, wordt er in deze les – op een creatieve manier – ingegaan op regels
en het nut daarvan.
Kringgesprek: ‘regels’
Begin de les met de vraag “Anders doen, kan dat allemaal zomaar?” Verken zo met de
kinderen waar de grenzen liggen van anders doen. Wat betekent anders doen eigenlijk.
Creatief bezig zijn en ontdekken? Of wetten en regels overtreden?
Vragen als leidraad kunnen zijn:
•
•
•
•
•

Wie heeft er wel eens iets gedaan dat helemaal niet mag?
Waarom? Deed je dat met de beste bedoelingen? Of was het kattenkwaad?
Wat als je met kwade bedoelingen de regels overtreedt? Wat ben je dan?
Waarom zouden er regels en wetten zijn?
Is het denkbaar dat regels overtreden worden? Waarom? Wanneer?

U kunt ook een wat ‘veiliger’ insteek nemen; sport en spel.
•
•
•

Waarom zijn er spelregels?
Wat zou er gebeuren als je je niet aan de spelregels houdt?
Geef eens een voorbeeld?

Maar het verkeer, of afspraken thuis en in de klas zijn natuurlijk ook prima
aanknopingspunten.
Reisfolder
In reisfolder wordt kort aandacht gegeven aan regels. Laat de kinderen dit stukje lezen
alvorens aan de opdrachten te beginnen.
p.15

Opdracht 11: Regels, regels en nog eens regels (individueel)
Kinderen hebben veel met regels te maken. Ze moeten immers nog veel leren over wat
wel en niet mag. Dat botst vaak. Kinderen hebben op deze leeftijd ook een mening over
regels. Sommige regels zijn stom, andere logisch. Ook hebben kinderen vaak een sterk
rechtvaardigheidsgevoel en worstelen met de vraag waar ‘het gelijk’ ligt. Laat ze daar
eens mee spelen.
Pak het werkboek en laat de kinderen nadenken over regels. De opdracht is om vijf
‘domme’ regels op te schrijven die ze stom vinden of niet begrijpen. Bespreek deze.
Sommige regels zult u misschien moeten uitleggen.
De volgende stap is om vijf ‘logische’, goede regels op te schrijven. Maak ook nu weer
een rondje door de klas. Waarom vind je dat een goede regel? Wie is het daar niet mee
eens?
Natuurlijk is het leuk om je eigen regels te verzinnen. De kinderen mogen nu een aantal
nieuwe regels verzinnen. Help ze een handje door een beperking in te brengen.
Bijvoorbeeld verkeersregels, spelregels of schoolregels. Bespreek de regels die de
kinderen verzonnen hebben en vraag naar hun motivatie.
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Creatieve spelregels
Voor u is het interessant om even stil te staan bij de spelregels voor het creatieve
(groeps)proces. De meest gangbare formuleringen de we in de literatuur over creatief
denken vinden zijn:
•

Uitstel van oordeel – De gouden regel. Creatieve ideeën mogen niet bij de geboorte al
naar het rijk der fabelen verwezen worden. Daarom is het belangrijk om tijdens het
genereren van ideeën ieder idee toe te laten. Kreten als “wat stom”, “kan nooit” e.d.
zijn uit den boze. Ze getuigen niet van veel respect, maar wel van kortzichtigheid.

•

Zorg voor naïeve en breekbare ideeën – Ieder idee hoe klein, vreemd of absurd ook
verdient het om gehoord te worden en moet de kans krijgen om te ontkiemen.

•

Iedereen is gelijk – Alle kinderen hebben even veel recht op spreken als volwassenen
tijdens het verzinnen van ideeën. Houd daar rekening mee, ook buiten de Kiemlessen.

•

Vertrouwen – Tijdens het creatieve proces moet iedereen zich veilig kunnen voelen
om zich vrij te uiten. Zo voelt iedereen zich vrij om met ideeën te komen en te
zeggen wat hij of zij op het hart heeft.

•

Ideeën zijn van ons allemaal – We zijn gewend om onze ideeën bij ons te houden en
te zeggen: “Maar, dat was mijn idee!” Daar is creativiteit niet mee gebaat. Juist het
voortborduren op andermans ideeën geeft zicht op veel nieuwe mogelijkheden.

Wees alert op het gedrag van de kinderen in het licht van deze spelregels, en ook het
gedrag van uzelf.
Kringgesprek: ‘creatieve spelregels’
Leg uit dat ook voor kringgesprekken e.d. spelregels bestaan; naar elkaar luisteren, niet
voor je beurt spreken e.d. Neem dit als vertrekpunt om de kinderen na te laten denken
over spelregels voor creativiteit. Zo kunt u gaande het gesprek de bovenstaande creatieve
spelregels aan bod laten komen. Ze hebben nu voldoende met creatief denken en doen
geëxperimenteerd om zich daar iets bij voor te stellen en daar ook iets van te vinden.
Pauze - Tijd voor een korte onderbreking. Even lekker ravotten op het schoolplein?
Opdracht 12: Verkeersborden en verkeerde borden (individueel)
Dit is een leuke opdracht om bijvoorbeeld te koppelen aan de tekenles. Bekijk samen met
de kinderen verkeersborden en bespreek daar de betekenis van. De meeste kinderen
kennen de ‘basis-borden’ of u heeft ze onlangs nog in de verkeersles behandeld.

p.15

De kinderen mogen nu hun eigen verkeersborden gaan verzinnen; voor hilarische
situaties. Wat dacht u van ‘hangplek voor ouderen’, ‘maximum lichtsnelheid’, ‘mensen
mogen niet langer zijn dan 2,5m’.
Moedig de kinderen aan om ‘anders te denken’: andere vorm, niet voor mensen,
ruimtevaart, haaien.
De kinderen kunnen compleet nieuwe borden verzinnen maar het is ook leuk om varianten
op bestaande borden te maken.
Na afloop worden de borden uitgeknipt en opgehangen. Misschien heeft u tijd om achter
in de klas een plattegrond van straten op te hangen, of een speelkleed met een wegennet
erop. Een mooie plek voor al die nieuwe ‘verkeerde borden’.
Druk de kinderen wel op het hart dat er ook echte verkeersborden bestaan en dat de
aanwijzingen daarvan moeten worden opgevolgd.
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Extra opdrachten
Bij deze les twee extra opdrachten die de leerlingen alleen of in koppels kunnen uitvoeren,
thuis of in de overgebleven tijd.
p.22

Extra opdracht 20: Vliegende tapijten (individueel / koppels)
In deze opdracht leren kinderen dat bestaande regels (verkeersregels) in een andere
omgeving (vliegende tapijten) bijzondere effecten kunnen hebben en aangepast moeten
worden aan de nieuwe omstandigheden.
Verwijs naar de poster van het reisbureau waarop een reis per vliegend tapijt wordt
aangeboden; de Tapijt-Toer. Begin een gesprek over de vraag of vliegende tapijten ook
verkeersregels nodig hebben. Nee, zullen kinderen misschien zeggen. Ze vliegen toch en
hebben alle ruimte? Verwijs dan naar de regels die in het luchtruim gelden voor
vliegtuigen. En vertel dat het op sommige plekken tijdens de Tapijt-Toer wel eens heel
erg druk kan zijn met reizigers.
Welke regels gelden er dan? Wie heeft er voorrang? Links, rechts, boven of onder? Luxetapijten, vracht-tapijten? Neem even een paar minuten voorbereidingstijd om meer van dit
soort dilemma’s in kaart te brengen.
Laat kinderen 15 minuten werken aan een aantal basisverkeersregels voor vliegende
tapijten. Vraag daarna een paar kinderen voor de klas om hun regels toe te lichten.
Misschien kunnen ze daarbij plaats nemen op een tapijt?
Wees scherp op gevaarlijke situaties.

p.23

Extra opdracht 21: Dobbel-dammen (koppels)
De leerlingen leren dat je door het samenbrengen van verschillende contexten (in dit geval
spellen) een compleet nieuw iets kan laten ontstaan. Een erg leuke oefening met blijvend
resultaat. Misschien wordt een van de spellen wel een hype op school. U kunt daar
natuurlijk een handje bij helpen door een schooltoernooi te organiseren.
Begin met te vertellen dat u wel eens een combi-sport beoefend heeft, bijvoorbeeld
zaktennis of voethoepelen. De kinderen komen al snel met eigen varianten naar voren.
Sommigen hebben misschien wel ervaringen gehad met combinatie-spellen.
In de opdracht wordt de kinderen twee-aan-twee gevraagd om een variant te maken op
dammen door gebruik te maken van dobbelstenen. Misschien is het mogelijk om ieder
koppel van een dambord, damstenen en twee dobbelstenen te voorzien.
Een combinatie van andere spellen kan natuurlijk ook. U staat aan het stuur. Echte daredevils kunnen zich eens vastbijten op het samensmelten van bordspellen als Monopoly en
Catan.
Afronding eerste lesmodule
Dit is de afsluiting van de eerste lesmodule waarin ontdekken, gewoontes, reizen en regels
centraal hebben gestaan, onder de gezamenlijke noemer ‘patroon doorbreken’.
Kijk terug met de kinderen. Wat hebben we allemaal gedaan? Memoreer bijvoorbeeld aan
de verdwaalkaarten, de gekleurde dagen en wat je allemaal in de keukenla kunt doen.
Eindig met het verwijzen naar het reisbureau en de reis naar Kiem die geboekt is. De
afreis naar Kiem staat te gebeuren. Lees gezamenlijk het fragment uit het logboek van
Jasper op de laatste bladzijde van het werkboek.
De kinderen zijn vast benieuwd naar wat er in de volgende lesmodule te gebeuren staat en
te leren is.
Tot Kiem!
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Dankbetuiging
Deze eerste lesmodule van ‘Kiem – Creativiteit Ontdekken’ zou niet tot stand zijn
gekomen zonder de hulp en medewerking van de scholen die mij met het ‘prototype’
Kiem – De Verhalentoer toe lieten binnen hun muren.
De Martin Luther Kingschool in Amstelveen, de Hertogin Johannaschool in Oss, de
Ontdekkingsreis in Doorn en de Curtevenne in Kortenhoef. Ik ben dank verschuldigd aan
de leerkrachten en directies van deze scholen die mij de gelegenheid gaven om Kiem
samen met de leerlingen te bezoeken. Op basis van deze ervaringen is deze eerste van
meerdere lesmodules gevormd.
Bij het ontwikkelen en samenstellen van deze lesmodule ben ik met name dank
verschuldigd aan Manu De Bruyn (COCD, Creatief Atelier Windekind), Ellen de Kruijff
(OBS Curtevenne), Paul Beekers (CPS) en Jan-Willem van Schendel (RKBS Sint
Jozefschool Amsterdam).
Verder noem ik graag het thuisfront: Karin, Ellen en Guido. En Kiem supporters van het
eerste uur: René Vos, Evert de Graaf, Francesca Deenik, Annuska Trim, Anne Hemrika,
Jetske van der Greef, Romi Kraak, Willem Reesink, Edwin de Wolf, Paulien van Rijswijk,
Enno Meines, en alle andere “DES026-ers”, Simoon Fransen, Gabriel Augustijn,
Ghislaine Bromberger, het hele team van OBS Curtevenne en vele, vele anderen.
Mijn speciale dank gaat uit naar eerder genoemde Manu De Bruyn die met haar ervaring
in het onderwijs en met creatief denken, haar inzet, inspiratie en wijze raad heeft gezorgd
dat ik niet te lang buiten de paden bleef dwalen, maar creatief op mijn doel af ben gegaan.
En natuurlijk niet te vergeten de honderden kinderen. Rijk, Julliette, Jasper, Camiel, Maas,
Rossane, het zijn maar een handvol van alle kinderen die ik wil bedanken voor hun
enthousiasme voor het geheimzinnige eiland Kiem waarvan alleen zij weten waar het ligt.
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Verantwoording
Kiem is een eiland en een idee dat ik in 2007 ‘ontdekt’ heb. Ik was toen in het ‘zakelijke’
leven al jaren actief met creatief denken in de hoek van marketing en communicatie. Ik
vroeg mij toen af waarom de creatieve denktechnieken die in de grote mensenwereld meer
en meer gebruikt worden niet – of sporadisch – in het basisonderwijs op het programma
staan. Zo kwam het besluit om daar een steentje aan bij te dragen. In de vorm van een
lesprogramma voor basisscholieren in de leeftijd van 9 en hoger, op een pakkende manier
gebracht.
Ik ben ervan overtuigd dat creatief denken een plek in het onderwijs verdient. Ik ben daar
niet alleen in. Kijk naar de School voor de Toekomst in Den Bosch en naar het Centrum
voor Ontwikkeling van Creatief Denken als twee sprekende voorbeelden. Er komen meer
en meer initiatieven in deze hoek, en het blijft niet bij ideeën. Het aantal praktijksituaties,
vaak geïnitieerd door enkelingen neemt toe.
Op donderdag 14 juni 2007 werd ik ’s ochtends wakker en dacht: “We gaan op reis.”
Daarna is Kiem spontaan aan mijn pen – of liever computer – en tekenstift ontsprongen.
Ongetwijfeld ben ik bij het vormgeven en invullen van Kiem beïnvloed door de boeken en
sprekers die mij de afgelopen jaren creatief geïnspireerd hebben. Een uitgebreide
literatuurlijst op de volgende pagina’s doet daar recht aan.
Inspiratie voor het eiland Kiem vond ik als jongen in de Koning van Katoren, van Jan
Terlouw, als jongeman in Tolkiens Midden-Aarde en als volwassene rond de Duistere
Steden die Schuiten en Peters tot leven hebben gewekt in hun magnifieke beeldverhalen.
Tot slot nog een keer: De maatschappij zit te springen om innovatie en creativiteit om de
uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Op school, op straat, op het werk, in het land, in
de wereld. Geef kinderen creatief denken als bagage mee op de reis naar hun toekomst.
David van der Kooij
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Bronnen – literatuur
De volgende literatuur heeft mij de afgelopen jaren geholpen bij mijn eigen
ontdekkingsreis van creatief denken. De meeste titels zijn gewoon verkrijgbaar. Voor een
aantal is even snuffelen in een on- of off-line boekwinkel voldoende.
Cracking Creativity – The secrets of the creative genius.
Michael Michalko, Ten speed press – 2001
Thinkertoys – a handbook of creative thinking techniques
Michael Michalko, Ten speed press – 2006
Creativiteit. Hoe? Zo? – Inzicht, inspiratie en toepassingen voor het optimaal benutten
van uw eigen creativiteit en die van uw organisatie.
Igor Byttebier, Lannoo – 2002
Actief Creatief – 1001 spelletjes en activiteiten om de verbeeldingskracht van groot en
klein te ontwikkelen.
Philippe Brasseur, Casterman – 2002
Laat je creativiteit zien – De geheimen van een creatief talent.
Rob Evan, Tim Wright, Spectrum – 2005
Gebruik je hersens – Hoe te overleven in het informatietijdperk.
Jan-Willem van den Brandhof, Verba – 1998
The art of looking sideways
Alan Fletcher, Phaidon – 2003
Whatever you think, think the opposite
Paul Arden, Penguin – 2006
Serious creativity – Using the power of lateral thinking to create new ideas.
Edward de Bono, Harper Collins - 1996
Use your head – Innovative learning and thinking techniques to fulfil your mental
potential
Tony Buzan, BBC Active – 2006
De kracht van beelddenken – Een creatieve manier om koers te bepalen voor individu,
team en organisatie
Ghislaine Bromberger, Nelissen – 2006
Ongelooflijke optische illusies
Al Seckel, Elmar – 2003
Creatief denken voor kinderen & Spelvoorbeelden
A-ha B C, Atelier-bijdragen creatief denken
Yvonne Stijntjes & Manu de Bruyn, Creatief Atelier Windekind, jaartal onbekend
Mindmaps for kids – The shortcut to success at school
Tony Buzan, Thorsons – 2003
Creative thinking and Problem solving for young learners
Karen S. Meador, Teacher ideas press – 1997
Creative thinking – Problem solving across the curriculum (ages 8-10 & ages 10-12)
Ann Baker, Blake publishing – 2006
Verhalen verbinden – Ruimte voor vertellen op school
Van der Harst, van den Berg & Fortuin-van der Spek, CPS – 2007
Ontwikkelingspsychologie
Liesbeth van Beemen, Wolters Noordhoff – 2006
Train je geheugen
Dominic O’Brien, Lannoo – 2000
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Kleine ontwikkelingspychologie (deel II)
Rita Kohnstamm, Bohn Stafleu van Loghum – 2002
Kiezen is een kunst
Paul Beekers, CPS – 2006
De mooiste puzzles en raadsels van de wereld
David Hillman, Pentagram, Zomer & Keuning - 1991
Five star mind – games & puzzles to stimulate your creativity & imagination
Tom Wujec, First Broadway Books – 2002
Brainstormen – 50.000 ideeën per dag
Koen de Vos, Pearson Education Benelux - 2006
Basiscreativiteit
Rob van den Tillaart, lulu.com – 2006
Ideeën voor creativiteit
Galjaard, Bots, Huynh, Academic services – 2007
The Act of Creation
Arthur Koestler, Picador – 1981
Generatie Einstein
Jeroen Boschman & Inez Groen, Pearson Benelux – 2007
Testamentair Essay – Creatief denken, spirituele levenshouding en plicht tot inbreng van
al je talenten, ook van je verbeeldingskracht
Roger de Bruyn, Creatief Atelier Windekind – 2006
Vrij spel voor kinderen en natuur
Willy Leufsen & Marianne van Lier, Jan van Arkel uitg. – 2007
Het geheim van de smid, Kapstokken, De zevende dwerg
Arie Maat, Pharps Deventer – 1993, 1997, 2004
Flow
Mihaly Csikszentmihalyi, Boom – 1999
Tien geboden en twaalf apostelen
Manu de Bruyn, Creatief Atelier Windekind – n.b.
Growing Up Creative
Therese Amabile, Crown Publishing – 1989
Intelligence reframed
Howard Gardner, Basic Books - 2000
De gids van de duisteren steden e.a. titels
Schuiten/Peters, Casterman – div.
De Zwarte Zwaan – De impact van het hoofst onwaarschijnlijke
Nassim Nicholas Taleb, Uitgeverij Nieuwezijds - 2007
Handouts en cursusmateriaal COCD Deskundigheid “DES026”
Diverse auteurs, 2007/8
De Koning van Katoren
Jan Terlouw, Lemniscaat – 1972
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KIEM ® is een geregistreerd merk van Denken Om Een Hoekje
www.denkenomeenhoekje.nl
Idee, tekst en beeld zijn van David van der Kooij
© 2008 David van der Kooij
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